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Närvarande: Maria Wüllrich Carlsson, Kristina Virland
Svensson, Andreas Vindstierna, Yvonne Jonsson och
ridskolechef Sandra Ruuda (adjungerad).
Frånvarande: Anna Ingmarsson, Cecilia Backlund,
Desiree Ördéen, Johanna Larsson

§ 56
§ 57
§ 58

Mötet öppnades
Maria hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Kristina utsågs till att
justera protokollet.
Föregående protokoll
Genomgång av föregående mötes protokoll, som lades till handlingarna.
Rapporter
- Ridskolan
Avrapportering enligt tidigare utsänt material.
- Revidering av antal uppsittningar till 182
- 2013 drygt 6000 uppsittningar
-

Webbsektionen
Kalendern på hemsidan uppdaterad för snabbare funktionalitet.

-

Tävlingssektionen
Första tävlingen 1/3 finns proposition på TDB.

-

Cafeteriasekt
U-sektionen kommer inte att hålla i cafeterian under
klubbtävlingar, utan ansvaret hos sektionen.

-

Klubbshopen
Fler möjliga färger för pikétröjan, logon blir tryckt i svart eller vitt.
En kaffemugg med möjligheter att ha olika tryck kommer att tas
fram. En klubbväska för ryttarutrustningen kommer att tas fram.

-

Sponsorsektionen
Inget att rapportera

-

Ungdomssektionen
Ingen rapport

-

Ekonomi
Ekonomin diskuterades som förberedelse för möte med Älmhults
kommun som är bokat.
Årsbokslutet håller på att sammanställas. Fortsatt underskott för
totalen. Ridskolan har dock fått en betydande intäktsökning under
andra halvan av 2013.

Yvonne Jonsson
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§ 59

Övriga frågor
Årsmötet
Tidpunkt för årsmötet den 23/2 kl 16:00.
-

Medlemsavgifter
Tidigare beslut om att föreslå oförändrade årsavgifter för 2015
togs upp för diskussion igen eftersom Svenska Ridsportförbundet
har tecknat en mera heltäckande medlemsförsäkring som innebär
ökade kostnader per medlem med 55 kr. Detta föreslår styrelsen
att lägga på årsavgiften från och med 2015, enligt nedan förslag till
årsmötet:
Junior (nuvarande avgift 200 kr) ökar till 255 kr
Senior (nuvarande avgift 300 kr) ökar till 355 kr
Familj (nuvarande avgift 600 kr) ökar till 800 kr
Drog och mobbingpolicyn
Styrelsens förslag till årsmötet är att ändra namnet för policyn till
Anti drog och mobbingpolicy. Innehållet i policyn var inte föremål
för förändring.

Ryttarupproret – Ridsport för de många
Diskussion fördes om att kostnader för ridsport ligger högre än för andra
idrotter, vilket uppmärksammats av media. Det är styrelsens uppfattning
att detta är en angelägen politisk fråga som borde lyftas under 2014 när vi
har valår. Ridning är den näst största ungdomsidrotten i Sverige, efter
fotbollen. För att göra ridningen ännu mera tillgänglig för de många har
frågan lyfts om att initiera ett ryttaruppror på riksnivå med hjälp av
sociala medier och med draghjälp av namnkunniga inom ridsporten.
Yvonne och Maria fick uppdraget att tänka vidare hur detta skulle kunna
drivas fram till valet i september.
§ 60

Avslut av möte och nästa möte
Maria tackade för verksamhetsåret som gått och avslutade mötet. Nästa
möte blir årsmötet den 23/2.
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Yvonne Jonsson sekreterare

Yvonne Jonsson

..........................................................
Justeras: Kristina Wirland Svensson
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